
Informatie opbouw kostprijs bij een dynamisch APX-contract 
 

Toelichting maandelijks leveringstarief  
Bij een dynamisch APX-contract (Volflex) verandert het leveringstarief op uw factuur maandelijks 

precies mee met de ontwikkeling in de energiemarkt. Bij een grootverbruik elektriciteitsaansluiting 

(telemetrie) wordt dit leveringstarief zelfs berekend aan de hand van het per uur variërende 

markttarief. Afhankelijk van de aanwezigheid van een slimme meter wordt het werkelijke verbruik 

per maand of op jaarbasis afgerekend. Voor gas wordt het leveringstarief berekend door de dagelijks 

fluctuerende marktprijzen. Voor alle gasaansluitingen met een slimme meter wordt een afrekening 

per maand opgesteld. Voor alle gasaansluitingen zonder slimme meter wordt een profiel (en 

termijnbedrag) berekend en wordt het werkelijke verbruik op jaarbasis afgerekend.  

 

Opbouw leveringstarief 
Het leveringstarief is opgebouwd uit 2 onderdelen; 

1. Kostprijs (dit verandert maandelijks) 

2. Opslag (vast bedrag per kWh/m3) 

  

Kostprijs 

In de kostprijs die onderdeel uitmaakt van het leveringstarief zitten 3 componenten; 

• EPEX en/of TFF tarief: de kale leveringsprijs 

• Inkoopkosten: kosten die gemaakt worden voor het inkopen van energie op de beurs 

• Balanceringskosten: kosten die gemaakt worden om het net in balans te houden 

  

Het gemiddelde EPEX en/of TTF tarief verandert maandelijks en is de kale leveringsprijs. De inkoop- 

en balanceringskosten zijn een percentage op de kale leveringsprijs. Het type aansluiting bepaalt het 

percentage van de inkoop- en balanceringskosten.  

 

Percentage op markttarief voor inkoop- en balanceringskosten: 

Product Type aansluiting Percentage 

Elektriciteit Kleinverbruik zonder PV 5,0% 

Elektriciteit Kleinverbruik met PV 5,0% 

Elektriciteit Grootverbruik zonder PV 2,0% 

Elektriciteit Grootverbruik met PV 11,0% 

Gas Kleinverbruik 4,5% 

Gas Grootverbruik 2,0% 

 

  



Opslag  

De opslag bestaat uit 3 componenten: 

• Vaste inkoopkosten (bij gas is hier ook de regiotoelslag in meegenomen) 

• Verdiensten van de energieleverancier 

• Vergroening: elektriciteit op basis van Europese Wind energie 

 

Vaste opslagen per MWh en/of m3 gas: 

Product Type aansluiting Marge 

Elektriciteit Kleinverbruik € 13,8 / MWh 

Elektriciteit Grootverbruik € 13,8 / MWh 

Gas Kleinverbruik € 0,072 / m3 

Gas Grootverbruik € 0,065 / m3 

Gas Grootverbruik GXX € 0,048 / m3 

De genoemde opslagen zijn excl. btw  

 

 

Voorbeeld berekening 
Het gemiddeld EPEX tarief voor de eerste 9 maanden van 2022 bedroeg gemiddeld € 0,255 / kWh. Dit 

resulteert in het volgende gemiddelde leveringstarief inclusief vaste en variabele opslagen. 

  

   Variabel Vaste Totaal 

 EPEX Percentage Opslag Opslag Leveringstarief 

Kleinverbruik 0,255 5% 0,013 0,0138 0,282 

Grootverbruik 0,255 2% 0,005 0,0138 0,274 

 Alle leveringstarieven zijn excl. btw, opslag duurzame energie, energiebelasting en netwerkkosten.  

 

  

Het gemiddeld TTF tarief voor de eerste 9 maanden van 2022 bedroeg gemiddeld € 1,29 / m3. Dit 

resulteert in het volgende gemiddelde leveringstarief inclusief vaste en variabele opslagen. 

  

   Variabel Vaste Totaal 

 TTF Percentage Opslag Opslag Leveringstarief 

Kleinverbruik 1,290 5% 0,065 0,0720 1,427 

Grootverbruik 1,290 2% 0,026 0,0650 1,381 

GXX 1,290 2% 0,026 0,0480 1,364 

Alle leveringstarieven zijn incl. regiotoeslag en excl. btw, opslag duurzame energie, energiebelasting en 

netwerkkosten.  

 


